
INSCRICIÓN
O número total de prazas dispoñibles para o 
Laboratorio de Pensamento Breve é de 20 e o 
prezo da matrícula é de 50 euros. 
Haberá un desconto do 50% para todas aquelas 
persoas que demostren algunha vinculación con 
algunha das entidades colaboradoras:
• Facultade de Filosofía da Universidade de 

Santiago de Compostela
• Facultade de Belas Artes da Universidade  

de Vigo
• Fundación Carlos Casares
• Sociedade Galega de Filosofía
• Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia
• Ateneo de Pontevedra
• Universidade Cromática das Virtudes

As persoas interesadas en participar 
no Laboratorio deben cubrir un for-
mulario electrónico dispoñible na web 
www.cidadedacultura.org. 
O prazo das solicitudes remata o mér-
cores, 2 de novembro, ás 14.00 h. 

Antón Patiño
O seu traballo foi definido por Donald Kuspit 
como “expresionista conceptual”. A súa obra es-
tivo exposta en Amsterdam, Boston, Estocolmo, 
New York, París, Burdeos, Zürich, Stuttgart… 
Ten varios libros de escritos fragmentarios: 
Xeometría líquida, Mapa ingrávido, Caosmos. 
O libro de poesía Océano e silencio. Con Xavier 
Seoane publica o manifesto Hai suficiente infini-
to. Fixo libros sobre Reimundo Patiño, Uxío No-
voneyra e Urbano Lugrís. Dedicou dúas achegas 
a Lois Pereiro: Radiografía do abismo e Dicio-
nario de sombras. O seu último libro é Escritos 
de un sonámbulo.

Manuel Outeiriño
Licenciado e doutor en Ciencias da Comunica-
ción pola Universidade Autónoma de Barcelona 
e profesor de Teorías da Comunicación na USC. 
Recuperou e editou textos de Vicente Risco e 
Ramón Otero Pedrayo. É membro do consello de 
redacción da revista de pensamento crítico A Tra-
be de Ouro, na que vén publicando ensaios sobre 
literatura e cultura contemporáneas. Recompilou 
o libro “Globalización e imperialismo cultural”, 
recentemente editado por Galaxia. Foi tamén, en 
certa medida, “culpable” dos libros “Depósito de 
espantos”(1994), “Letras vencidas” (1999) e “É” 
(2005), todos eles de pequeno formato. 

Venres 11
19.00 h 

ARTE

Universo do instante

Sábado 12
12.00 h 

LITERATURA

Contención e contento

O ciclo arrancará o vindeiro 11 de nov-
embro ás 19 horas coa sesión titulada 
“Universo do instante”, que contará co 
artista visual Antón Patiño.

O sabádo 12 de novembro será a quenda 
para reflexionar sobre o papel da brevida-
de na literatura da man do profesor Xosé 
Manuel Outeiriño, que estará ao cargo 
da sesión “Contención e contento”.

“LABORATORIO DE PENSAMENTO BREVE” 
REUNIRÁ NA CIDADE DA CULTURA A EXPER-
TOS QUE ANALIZARÁN O VALOR DA BREVI-
DADE EN CAMPOS COMO A ARTE, A LITERA-
TURA, A FILOSOFÍA OU A CIENCIA.

LABORATORIO DE PENSAMENTO 
BREVE NA REDE
Laboratorio de Pensamento Breve terá vida propia 
na rede a través de dúas actividades abertas a todos 
os públicos. 
Primeira proposta:
A primeira virá da man de Twitter, a rede social 
que mellor sabe condensar o pensamento a través 
de 140 caracteres. Para participar nesta tendencia 
polo discurso breve, a Cidade da Cultura convida á 
comunidade virtual a enviar haikus, aforismos ou 
micropoemas co hashtag #breve á conta oficial @
CidadedaCultura. 
Os mellores serán colgados no Facebook (http://
www.facebook.com/cidadedaculturadegalicia), 
onde se abrirá unha votación pública para elixir as 
mellores pílulas de sabedoría enviadas.
Segunda proposta:
A actividade na rede conta cunha segunda pro-
posta: gravar en calquera formato vídeo o refrán 
favorito, estraño ou curioso e envialo ao correo 
electrónico online@cidadedacultura.org. De entre 
todos os enviados elexirase, por votación popular 
no Facebook, o preferido polos seareiros da Cida-
de da Cultura.

As actividades ‘online’ comezarán na semana pre-
via ó inicio do Laboratorio de Pensamento Breve 
(luns 7 de novembro) e pecharase coincidindo coa 
última sesión deste evento (26 de novembro).

Cada sesión contará cun relatorio inicial a cargo dun experto, seguido dun co-
loquio aberto a todos os asistentes e un obradoiro onde se explorará a potencia 
dos formatos breves como ferramenta para a transmisión de saberes e no que 
se exercitarán as destrezas na elaboración de aforismos. 

LABORATORIO DE
PENSAMENTO BREVE 11 Nov

26 Nov
Arte • Literatura • Socioloxía • Neurociencia
Metafísica •Formas populares

Biblioteca de Galicia - Aula II
Participa cos teus haikus, aforismos e micropoemas en 
Twitter e vota os teus video-refráns preferidos en Facebook



Amador Fernández-Savater
Colabora regularmente no xornal Público pero 
non é xornalista, anima con outros amigos desde 
hai máis de dez anos a editorial Acuarela sen ser 
un profesional do mundo do libro, vaille a vida no 
pensamento pero non é intelectual, nin filósofo, 
nin ten nada que ver coa academia, e se formula 
politicamente a existencia sen ter tido nunca que 
ver cun partido, nin considerarse agora militan-
te ou activista.

Xurxo Mariño
Doutor en CC. Biolóxicas pola Universidade de 
Santiago de Compostela (USC) está especiali-
zado en neurofisioloxía. Despois dunha estancia 
post doutoral no MIT, na actualidade é profesor 
da Universidade da Coruña (UdC). Ademais do 
seu labor docente e investigador, ten abertas va-
rias frontes no mundo da divulgación que sacian 
a súa curiosidade e interese en campos como a 
xeoloxía, astronomía ou a historia e filosofía 
da ciencia. En canto pode fuxe á rúa e perpetra 
“cafés-científicos”, “discurshows” e outras acti-
vidades sospeitosas.

Venres 18
19.00 h 

SOCIOLOXÍA

Unha nova claridade: 
pensar (n)a dispersión

Sábado 19
12.00 h 

NEUROCIENCIA

Gastronomía da mente 
dixital. Engordan as tapas 
de información?

Ignacio Castro Rey 
Doutor en filosofía e reside en Madrid, onde 
exerce de ensaísta, crítico e profesor. Seguindo 
unha liña de sombra que vai de Nietzsche a De-
leuze, de Agamben a Sokurov, Castro escribe en 
distintos medios sobre filosofía, cinema, política 
e arte contemporánea. Pronunciou conferen-
cias no Estado e en diversas Universidades es-
tranxeiras. Como xestor cultural dirixiu cursos 
en numerosas institucións. Entre os seus últimos 
libros caben destacar: Votos de riqueza (2007), 
Roxe de Sebes (2011) e La depresión informativa 
del sujeto (2011).

Joxerra Garzia 
Profesor da UPV desde 1994. Con anterioridade 
traballou en televisión (1988-1994), en radio 
(1983-1988) e en varias ikastolas. Foi presiden-
te da Asociación de Escritores en Lingua Vasca 
(1993-97). Premio Antoine Dábbadie (2009, 
Diputación de Gipuzkoa) polo conxunto do seu 
labor no mundo do euskara. Publicou varios 
libros (poesía, aforismos, conto, novela infantil, 
ensaio) para os que recibiu importantes premios 
literarios (Cidade de San Sebastián, Cidade de 
Irún, Barco de Vapor, Crítica Española…).

Venres 25
19.00 h 

METAFÍSICA

O instante do saber.  
De Lao Zi a Nietzsche

Sábado 26
12.00 h 

FORMAS POPULARES

Pílulas de sabedoría 
popular: do refrán ao tweet

A Socioloxía será a protagonista o venres 
18 e as reflexións virán da man do profe-
sor Amador Fernández-Savater nunha 
sesión que leva por título “Unha nova 
claridade: pensar (n)a dispersión”.

O sábado 19, o divulgador científico Xur-
xo Mariño conducirá a sesión “Gastro-
nomía da mente dixital. Engordan as ta-
pas de información?”, onde a brevidade 
se aplicará ao campo da Neurociencia.

O venres 25 de novembro, Laboratorio 
de Pensamento Breve achégase ao mun-
do da Metafísica coa sesión “O instante 
do saber. De Lao Zi a Nietzsche”, a cargo 
do doutor en filosofía Ignacio Castro.

A cultura popular clausurará o Labora-
torio o 26 de novembro da man do pro-
fesor e escritor vasco Joxerra Garzia a 
través da sesión “Pílulas de sabedoría 
popular: do refrán ao tweet”

Universidade de Santiago de Compostela (Dpto. de Filosofía e Antropoloxía Social)  
Universidade de Vigo (Facultade de Belas Artes) / Fundación Carlos Casares / Rede de Bibliotecas de Galicia 
Ateneo de Pontevedra / Sociedade Galega de Filosofía / Universidade Cromática das Virtudes


